
 

 

 

 

 

 
Kosten kan blive brugt til noget andet 😊 

GHG-NYT    nr. 37  d. 9. juli 2021 

 
Kære alle 
Vi kunne ikke dy os for at synge Birte Kjær´s opløftende 
sommersang ”Sommer og Sol” på trods af, at det i skrivende 
stund er gråt, trist og ret vådt, men vi trøster os med, at vores 
grønne områder har hårdt brug for regnen, og at det ikke er os 
alle, som kan tåle de varmegrader, som vi har haft de sidste 
dage. 
Det er også årstiden, hvor vi mødes i vores  
skønne grønne områder. Har I set vores      
 ”slange” mellem Øksen og Sylen?  
  Den er fantastisk, synes vi. 

                
I den anledning vil vi gerne have lov til at komme med en kraftig  
opfodring til, at man rydder op efter sig selv efter at have siddet og  
hygget sig. 

             Skraldespande har vi rigeligt af i Gadehavegård.  
Cigaretskod hører også til en i skraldespand.  

 
 

Håbet og troen på, at vi snart er fri for alle restriktionerne, giver et boost til livsglæden og lysten til at 

mødes igen.  

Derfor har Eventgruppen også planlagt lidt forskelligt i efteråret og vinter. 

Her kan f.eks. nævnes Caféens sommerfest d. 29. juli og en aften i selskab  

med tidl. bakkesangerinde Anette Oxenbøll torsdag d. 14. oktober.  

Vi holder selvfølgelig øje med restriktioner ifm corona og overholder dem.  

Hold øje med opslag/invitationer i jeres postkasser. 

 

Vi i afdelingsbestyrelsen holder sommerferie fra mandag d. 5. juli til og med søndag d. 1. august. Vi vil 

stadig tjekke vores mail, men det vil blive i begrænset omfang.  

I har også modtaget et nyhedsbrev om udviklingsplanen og en orientering om, at der vil blive afholdt 

ekstraordinært beboermøde søndag d. 19. september i Taastrup Teater. Der vil selvfølgelig også komme 

en officiel indkaldelse.  

 

Besøg af teknikker fra Dansk Kabel Tv + sms-tjeneste 

Vi får ofte af vide af jer beboere, at I har problemer med netværksforbindelsen hos Dansk Kabel Tv. 

Desværre er der ikke ret mange, som tager kontakt til deres kundeservice, så derfor kender de ikke omfanget 

af problemerne.  

Derfor tilbyder Dansk Kabel Tv nu, at de  fra d. mandag d. 6. – fredag d. 10. september vil tilbyde gratis 

besøg af en af deres teknikere. Hold øje med opslag i din opgang efter sommerferien. 

Har du tilmeldt dig Dansk Kabel Tv´s sms-tjeneste? så du får besked, hvis der er nedbrud af en eller anden 

årsag? Du kan tilmelde dig ved at logge dig ind på deres hjemmeside med dit kundenummer (står på 

fakturaen) og kodeord, som du selv har valgt. Hvis du ikke kan huske det, kan du få et nyt. 

Klik på kundeoplysninger og sæt et flueben i den lille boks ved ”akut driftsinfo – (sms)” 

Der er også mulighed for at ringe til Dansk Kabel Tv´s kundeservice på tlf.: 6912 1212. 

 ____________________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________________ 

Når alting bli'r for kedelig 

Eller dagen bli'r for grå 

Så bruger jeg min lille hem'lighed 

En tosset lille remse jeg har hittet på 

Som handler om det bedste jeg ved. 

Sommer, sommer og sol 

Havet og blæsten og duft af kaprifol 

Sommer, sommer og sol 

En himmel så blå som viol 



 

 

 

 

 

 

 

Heldige ejere af hunde og katte 

Vi er rigtig mange, som er de lykkelige ejere af hund og/eller kat, og vi må endda have 2 per husstand. 

Hunde er det lovpligtigt at få chippet, vaccineret og have en lovpligtig forsikring på. 

Nu er der kommet en ny lov om katte, som er trådt i kraft d. 1. juli 2021.  

”Få din ID-mærket og registreret – ellers kan du miste ejerskabet af din kat.” 

Hvis din kat bliver væk, og den ikke er ID-mærket og registreret med øretatovering eller mikrochip, kan du 

risikere, at din kat bliver taget af andre eller internatet, og straks bliver givet videre til andre familier uden,  

at du bliver informeret.  

Er din kat derimod ID-mærket og registreret, har du pligt til at blive kontaktet inden for 24 timer,  

hvorefter du har yderligere 24 timer til at hente din kat før, at den overgår til anden ejer.  

Læs mere på www.katteregister.dk 

Husker du også, at ifølge vores husorden, skal du også have en tilladelse fra Driftscentret til at have din hund 

og/eller kat?  

 

Mangel på p-pladser 

Vi har nu i samarbejde med BYG fra Domea.dk sendt vores forslag til, hvordan der billigst kan laves nogle 

flere p-pladser på Øtoftegårdsvej. Når vi har svar og – forhåbentlig      -  en godkendelse, vil I blive 

orienteret om den.  

 

Pas på jer selv og hinanden 

Vi vil alle gerne nyde de skønne sommerdage i fred, så 

vær opmærksom på, om du måske har skruet lidt for  

højt for musikken, skal græsset slås ved kaffetid osv. 

Mange tak på alles vegne  

 

Rigtig god sommer.  

 

Venlige hilsner fra 

Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård 

 

 

 

 

 

 

Husk! 

Vi i afdelingsbestyrelsen er aldrig længere væk end, at I kan skrive til os på ghg.bestyrelsen@gmail.com 

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt, dog med lidt længere svartid i sommerferien.  

Hvis det er noget, som vi ikke selv kan svare på, får I også besked om det med henvisning til dem, som kan hjælpe jer. 

Hvis I giver os tilladelse til det, går vi gerne videre til den rette person med jeres henvendelse. 

 

 

 

Vær sød at samle op efter os. Vi kan ikke selv.  
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